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១. ម្រេ័នធខអរូឡូសុគីរខុកាសលយ

 ការខរលរអកម្រររខោយខោគជ័យ
ខៅរាុងររោិកាសសិរាររស ់
NGS គឺខរីតខចញរួយខនារេីវធីិ
សាស្រសតសិរាថ្មីរ ុខណ្ដណ ុះ។

 ឥទធិេលធំោងខនុះគឺខរីតខចញេី
ម្រេ័នធខអរូឡូសីុគរុខកាសលយខ ល
បានរខងកីតខឡងីខោយរំខណទម្រង់
សាលាខរៀនជំនាន់ថ្មី

រំណរម្សាយអំេមី្រេ័នធខអរូឡូសីុការសិរា



វធីិសាស្រសតរខម្ងៀនគឺខម្រៀរបាននឹងម្ារ់េូជ. . .
 ម្ារេូ់ជរួយអាច ុុះលូតលាស់ខៅោរុរខោតិ
ខ លមានសុេភាេលអក ម្រសិនខរីររសិាា នខនាុះ
បាននតល់នូវការាមំ្ទខ លវាម្តបវការ. . .

 េណៈខេលខ លរតាត តម្របវការទងំខនុះវាហារ់
 ូចោខរីលខ ញីោរខ់សតង រ ុខនតខគខតងខតន្ល់
ការរណតុ ុះរណ្ដត លខោយខរីលរលំងរតាត ខ ល
នាឱំ្យខេាយម្រសិទធភាេទងំខនុះខៅរាុងសាលា
ខរៀនភាគខម្ចីន

 ខនុះម្រខែលោរូលខែតុខ លការវនិិខោគ ៏
ខម្ចីនខៅខលីការរណតុ ុះរណ្ដត លម្គបរខម្ងៀន ខររ
ោទទួលបាននលតិចតួច



ខតីអវីេលុះោរត្ានាឱំ្យខេាយម្រសិទធភាេ (Disincentive) 
ខ លខរីតមានខៅរាុងសាលាខរៀន. . . .?
 ម្រេន័ធអរ់រមំានលរខណៈជំរុញខោយការខធវខីតសតម្រឡង (Test-driven) ខ លរត្ា
ខនុះរងកឱ្យម្គបរខម្ងៀនរិនខតត តខលីវធីិសាស្រសតរខម្ងៀនថ្មីខ លជំរុញរំណិនគិតរម្រិត
េពស់ . .

 ភាេោអារ ឹរនាសំាលាខរៀនខតងខតខតត តខលីការខធវីឱ្យអារម្គរា់ា បានសរាយចិតតោ
ោង 'ជំរុញឱ្យអនុវតតខលីសរម្រិតរំណត ់ឬ ខធវីការតល ស់រូ្រអវីរួយខរររា ឌីកាល់ ឬការ
ហា៊ា នម្រថុ្យខធវីអវីរួយ' (Pushing the envelope)

 ការរខម្ងៀនឯរជនមានឥទធិេលអាម្ររខ់ៅខលីការខរៀនខោយ៖
 េម្ងឹងការខរៀនខ ីរបខីតការម្រឡង
 េម្ងឹងការខរៀនខ លខម្រីម្បាស់ខសៀវខៅសិរាខាលខតរយួរុេ
 រិនខលីរទឹរចិតត ល់ ំខណីរការសែគរន៍សិរាវោិា ជីវៈម្គប និងការសែការាា



ម្រេន័ធខអរូឡូសីុគរុខកាសលយខ លបានរខងកីត
ខឡងីខៅរាុងសាលាជំនានថ់្មីជួយរនាររតាត
នីរួយៗខ លរាងំសទុះ ល់ការតល ស់រតូរការអនុវតត
រាុងថ្នា រខ់រៀន. . . .



ធាតុខនេងៗរាុងម្រេ័នធខអរូឡូសីុគរខុកាសលយរាុងសាលាជនំាន់ថ្ម.ី . .

ម្រេ័នធខអរូឡូ
សុីគរុខកាសលយ

អភបិាលរចិេលអក

វធីិសាស្រសតរខម្ងៀន
ថ្មី

រខចេរវទិា

ម្រេ័នធម្រឹរា
គរុខកាសលយម្គប
រខម្ងៀន

ការចនារលង់
ថ្នា រ់ខរៀនថ្មី និង
សមាា រៈសិរា

សែគរន៍
សិរាវោិា ជីវៈ
ម្គបរខម្ងៀន

រណ្ដណ លយ័ស
តវតេទី២១

ររោិកាសាមំ្ទខ លរខងកីត
ខឡងីខោយម្រេ័នធខអរូឡូសីុ
គរុខកាសលយខនុះ គឺោអវីខ ល
ជំរុញការខរៀនសូម្តឱ្យម្រខសីរ
ខឡងី...
អភបិាលរចិេគោឺចណុំចគនលុឹះ
• ការវាយតថ្រលទទួលសាា ល់

គុណភាេ
• ម្បារ់ខលីរទឹរចិតតសម្មារ់

លទធនលការង្ហរ
• ការរខងកីនខមា ងសិរា
• រិនអនុញ្ញា តតឱ្យខរីរថ្នា រ់ខរៀន

ឯរជន

វធីិសាស្រសតថ្មីខ លាមំ្ទ
ខោយសាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មី គឺោធាតុរយួ
ខៅេីខម្កាយភាេ
ខោគជ័យថ្នការសិរា
ររស់សិសេ។ 



២. វធិសីាស្រសតរខម្ងៀនខររសខំោគ (Hybridized Learning
Method)  វធីិសាស្រសតរខម្ងៀនថ្មីៗោខម្ចីនខ លបានអនុវតត

រាុងររមវធីិសាលាខរៀនគឺរិនខរនថ្មីសម្មារ់
ម្រសួងអរ់រខំនាុះខទ។

 ម្រសួងអររ់បំានខលីរររពស់វធីិសាស្រសតទងំខនុះ
ោខម្ចីនឆ្ា រំរខែយី៖
 ការសិរាខរររុិះររ (IBL)
 ការសិរាអាម្ស័យខលីរញ្ញា (PBL)
 ការសិរាខររសែការ (CL)

 . . . ខែយីរាុងខេលថ្មីៗខនុះគឺ:
 ការសិរាខររចម្រុុះ (Blended Learning)



អវ ីខ ល ម្រខែល ោ ថ្ម ីខនាុះ គ ឺោ វធិ ីខ ល NGS បាន េាោរ 
'សខំោគ ឬ រង្ហក ត'់ វធិសីាស្រសត ទងំខនុះ...

 ធាតុរយួរាុងវធីិសាស្រសតខររសំខោគខនុះខតត តខលីេលឹរ
សារវធីិសាស្រសត ខោយនាយំរវធីិសាស្រសតខនេងៗ (ឧ. 
ការសិរាខរររុិះររ, ការសិរាអាម្ស័យខលីរញ្ញា , 
ការសិរាខររគខម្មាង ។ល។) ឱ្យខៅររួាា ខម្ការ
 ំរូលខតរយួ។

 ធាតុរយួខទៀតថ្នគំរូវធីិសាស្រសតខររសំខោគខនុះ គឺ  
ខតត តខលី  ំខណីរការ ថ្នការអនុវតតវធីិសាស្រសតរខម្ងៀន
ខនេងៗាា ។

ការខរៀនរាុងថ្នា រ់

ការខរៀន
ខោយខម្ររី
ខចេរវទិាគខម្មាង

រណ្្ដញ



ការសំខោគេលឹរសារវធិីសាស្រសត. . .
 េលឹរសារគរុខកាសលយភាគខម្ចីនខៅ
រាុងវធិីសាស្រសតសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មី
ខរីតខចញេីការសិរាខររសាា រនា
និយរ

  ូចខ លបានរត់សមាា ល់េីរុន ការ
សិរាខររសាា រនានិយរ គឺោ
ម្ទឹសី្ការរខម្ងៀន និងខរៀនខ លររួ
នេវំធិីសាស្រសតខនេងៗ ខ លបាន
នេេវនាយខោយ ម្រសួងអរ់រ ំយុ
វជន និងរីឡា។

ការសិរាខររសាា រនានិយរ
ការសិរាអាម្ស័យខលីរញ្ញា ការម្តិុះរុិះេិរណរណ្ដ

ការសិរាខររម្សាវម្ោវ
ការសិរាខរររញ្ាតិត
រររិទ រខចេរវទិា

ការេិភារាម្រុរ

ការរុិះររ រទេីខសាធន៍មានម្សារ់
ការឆលុុះរញ្ញេ ងំ ការសែការ

រ៊ាលូរតារ់សូណូរី
រណ្្ដញទរ់ទង ការវភិាគ កា

រខោ
ុះម្សា

យ
រញ្ញ
ា

កា
រម្ស

ថ្រ



និយរន័យ ការសិរាខររសាា រនានយិរ. . .

 ការសិរាខររសាា រនានិយរ គឺោទសេនៈ
រួយខ លរំណត់ថ្នសិសេសែការាា រខងកតី
ចំខណុះ ឹងររស់េួរខគេីរទេខិសាធន៍តទ ល់
េលួន និង ខរីតេី ំខណីការគិតខៅខលីរទ
េិខសាធន៍ទងំខនុះ (ការឆលុុះរញ្ញេ ងំ)។

 តាររយៈ ំខណីរការខនុះ េួរខគអាចរខងកីត
បាននលិតនលចខំណុះ ងឹ នងិគខម្មាងថ្មីៗ ។



ការសិរាខររសាា រនានយិរោរ់រញ្េូ ល ការសិរាខរររុិះររ (IBL) ការ
សិរាអាម្ស័យខលីរញ្ញា  (PBL) ការសិរាខររសែកា (CL)  នងិវធិសីាស្រសត
សិរាោខម្ចនីខទៀត. . .

ការសិរាខររសាា រនានិយរ

ការសិរា
ខររសែការ

ការសិរា
អាម្សយ័ខលី
រញ្ញា

ការសិរា
ខរររុិះររ

រ៊ាលូរតារ់សូ
ណូរី

ការសិរាខររ
គខម្មាង



ធាតុសំខាន់ៗ រាុងការសិរាខររសែការ . . . .

អវខីៅខ លខៅថ្ន
ការសិរាខររសាា រ
នានិយរ?

ការសិរាគឺ ‘សររម' & 
‘សិសេ ឹរនាេំលួនឯង'

រសាងខលីចំខណុះ ឹង 
និង រទេិខសាធន៍មាន

ម្សារ់

ខធវីការររួាា ោ ងសររម
ខ ីរបរីខងកីតរញ្ាតតិថ្មី (រិចេ

ការគខម្មាង)

តល ស់រូ្រគំនិតតារការ
សែការ នាឱំ្យ ំខណីរ
ការរខងកីតគំនិតកាន់ខតសំ
រូរខររ (ខរៀនខររសែ

ការ)



ការសិរាខររសាា រនានិយរ និងទំនារ់ទំនងោរួយ
រខចេរវទិា
 ខទុះរីោ ការសិរាខររសាា រនានិយរ បានរខងកីតខឡងី ំរូងតាងំេីឆ្ា  ំ១៩៧៤ ខោយ Ernst 

von Glaserfeld រ៏ខោយ រ៏ម្រោម្រិយភាេររស់វាខទីរររីសាយខាល ងំខៅខេលមានការររីលូត
លាស់ខនាររខចេរវទិា និងការភាា រ់រណ្ដត ញថ្មីៗ . . .

 រខចេរវទិាថ្មីៗរងកភាេង្ហយម្សួល ល់សិសេ៖
 ខធវីការម្សាវម្ោវ
 ភាា រ់រណ្្ដញ និងតល ស់រូ្រខោរល់ោរួយាា
 រខងកីតនលិតនលចំខណុះ ឹងខោយខម្រី PowerPoint, Photoshop, ។ល។

 ការវនិិខោគខលីរខចេរវទិាខៅរាុងសាលាជំនាន់ថ្មគឺីោយុទធសាស្រសតសំខាន់រយួរាុងការខធវីទំខនីរ
ររមការរខម្ងៀន និងបានសម្ររសម្រួលោ ងខាល ងំរាុងការទទលួយរខាលវធីិសិរាខររសាា រ
នានិយរ



ម្រុរការង្ហរររមវធិសីាលាខរៀនជនំាន់ថ្មបីានចងម្រងឯរសារ
ការសរិាខររសាា រនានយិរខោយយរចតិតទុរោរ់
 ឯរសារការសិរាខររសាា រនានិយរ គឺោឯរសារ
សំខាន់រយួសម្មារ់ររំ ន លម់្គបរខម្ងៀនទងំអស់
រាុងសិកាខ សាលាេម្ងឹងសរតាភាេ

 ឯរសារខនុះរ៏បានរំេុងខម្រីម្បាស់ោររមវធីិសិរា
រយួររស់រជឈរណឌ លម្សាវម្ោវគរុខកាសលយ
ជំនាន់ថ្មី ថ្នវទិាសាា នោតិអរ់រនំងខ រ។

 ឯរសារខនុះង្ហយម្សួលខម្រី ខម្រុះវាបានខរៀរចំ
ខឡងីខោយមានខននការរខម្ងៀន និងឯរសារខចរ
ជូនសិកាខ ការ ខ ីរបជីយួ ល់ម្គបឧខទទសរាុងការខធវី
ខននការរខម្ងៀន។



 ខំណីរការខរលរអកការអនុវតតរាុងថ្នា រខ់រៀន៖ ការរខម្ងៀន
ខររឆលុុះរញ្ញេ ងំ. . .

 វធិីសាស្រសតថ្មីៗខ លម្គបរខម្ងៀនសាលាខរៀន
ជំនាន់ថ្មីខរៀនរិនគួរសាិតខៅនឹងថ្កល់ ខនាុះ
ខទ. . .

 េណៈខេលខ ល ការសិរាខររសាា រនា
និយរ គឺោេលឹរសារសាូលររស់សាលា
ខរៀនជំនាន់ថ្មី  ការរខម្ងៀនឆលុុះរញ្ញេ ងំគឺោ
 ខំណីរការរួយខ លជំរុញឱ្យមានការ
តល ស់រតូរខរីតខឡងី. . .



សាលាជំនាន់ថ្មីបានរខងកតីរចនាសរព័នធខ រីបជួីយម្គបរខម្ងៀន
ឱ្យខចុះឆលុុះរញ្ញេ ងំោខទៀងទត់ខលីការអនុវតតររស់េលួន. . .

ការខរៀរចំខននការ
គនលងអាជីេ

ការម្រជុំឆលុុះរញ្ញេ ងំ

ការអនុវតត & ការ
សខងកតការម្រជុំឆលុុះរញ្ញេ ងំ

ការអនុវតតខឡងី
វញិ & ការសខងកត

  ំខណីរការតល ស់រតូររណរ់ខនតីរេីការខរៀរចំ
ខននការគនលងអាជីេខៅខ ីរឆ្ា សិំរា

 រ នាទ រ់ររ មានការម្រជំុាា រួយទល់រួយ
រវាងម្គបរខម្ងៀន និងអារនល្ម់្រឹរា
គរុខកាសលយ

 កាលេីរុន អារន្ល់ម្រឹរាគរុខកាសលយគឺ
ោរុគាលិរររស់អងាការខេរ

 រចេុរបនាខនុះ ម្គបម្ររឹាគរខុកាសលយម្ររណំ
សាលាខរៀនគឺរំេុងខធវីការជំនួសរុគាលិរ
អងាការខេរ

ការរខម្ងៀន
ខររឆលុុះរញ្ញេ ងំ



ការជយួម្គបរខម្ងៀនឱ្យខចុះឆលុុះរញ្ញេ ងំខោយសវយ័ម្រវតតខិលកីារអនុវតតររស់
េរួខគ គរួខតោធាតុសខំានរ់យួរាុងការរសាងសរតាភាេ. . . 

 ម្រេ័នធម្តួតេិនិតយជួយម្គបរខម្ងៀនខៅរាុង
សាលាជំនាន់ថ្មី បានខរៀរចំខឡងីខោយ
រិនមានលរខណៈភ័យខាល ច ខ ីរបឱី្យម្គប
រខម្ងៀនមានទំនារ់ទំនងលអកោរួយអារ
ន្ល់ម្រឹរាគរុខកាសលយ។

  ំខណីរការខនុះ បានចងម្រងខៅរាុង
ខសៀវខៅម្ររេណឌ ាមំ្ទម្គបរខម្ងៀន



ោចុងខម្កាយ ររមវធិី NGS ចំណ្ដយខេលខវលាោ ងខម្ចនី
ខលីការរណតុ ុះរណ្ដត លម្គបអេំកីារវាយតថ្រលសសិេ
 តាររទេិខសាធនរ៍រស់ NGS ម្គបរខម្ងៀនោខម្ចីនរិនយល់ចាសអំ់េី

ខាលការណ៍សំខាន់ៗ ថ្នការវាយតថ្រលខនាុះខទ។

  ូខចាុះ ររមវធីិបានរណតុ ុះរណ្ដត លេិខសសអំេីការវាយតថ្រលសសិេ ខោយ
ខម្រីខសៀវខៅខណនាខំ លបានរង្ហា ញ។ េលឹរសារររួមាន៖
 ខាលរំណងថ្នការវាយតថ្រល

 ម្រខភទថ្នការវាយតថ្រល (ឧ. ការវាយតថ្រលរាុង ំខណីររខម្ងៀន ។ល។)

 អវីោសុេលភាេ?

 ទំនាររ់វាងវតាុរំណងរខម្ងៀន និងការវាយតថ្រល

 តារាងខននការខតសត

 ទម្រងសំ់ណួរ

 ការវភិាគសំណួរ
	 1	



៣. តនួាទរីខចេរវទិាខ រីបខីរលរអកការខរៀន

 រខចេរវទិាថ្មីបានជួយេម្ងីរ
ម្រសិទធភាេខាលវធីិរខម្ងៀន 
 ូចោ ការសិរាខររសាា រនា
និយរ ោខ ីរ។

 ជំនាញម្គបរាុងការខម្រីម្បាស់ 
ICT រាុងររមវធីិ NGS ជួយ
ខលីរររពស់ការសិរាររស់
សិសេ



ររមវធិី NGS បានខម្រីម្បាស់រខចេរវទិាខម្ចនីខររ ខ ីរបជួីយ
សម្រួល ល់វធិសីាស្រសតរខម្ងៀនថ្មីៗ. . .

ការភាា រទំ់នារទំ់នងាា ៖ សម្ររ
សម្រួលការខចររខំលរ និងការទំនារ់
ទំនងរាុងសែគរនសិ៍រាវោិា ជីវៈម្គប

រខម្ងៀន

ររមវធីិសុសខវរ៖ ជួយេម្ងឹងការយល់
 ឹង ការរខងកីតនលិតនលចំខណុះ ឹង 

(ឧ. ររមវធីិ Power Point)

ខវទិកាខអឡចិម្តបនិរ៖ សម្ររសម្រួល
ការសិរាេីចមាៃ យ ថ្នា រខ់រៀនរស្រញ្ញេ ស 

ការសិរាខម្ៅថ្នា រខ់រៀន

សម្មារក់ារម្សាវម្ោវ៖ សម្ររសម្រួល
ការម្សាវម្ោវរាុងរណ្ដណ ល័យ

សុសខវរន្ល់ការម្រឹរាគរុខកាសលយ៖ 
រខងកីនម្រសិទធភាេររស់ម្គបម្រឹរា

គរុខកាសលយខ ីរបជួីយ ល់ម្គបរខម្ងៀន
ោខម្ចីនតាររខរៀរខ លម្គបអាចចូលររួ
ម្គរម់្គង ំខណីរការម្រឹរាោរួយាា



ឧទែរណ៍រួយចំនួនអេំីម្រធានរទររមវធិសីិរាខនារ
ICT ខៅរជឈរណឌ លម្សាវម្ោវគរខុកាសលយជនំាន់ថ្មី . . .

1. សុវតាភិាេតាររណ្្ដញខអឡចិម្តបនរិ នងិេលរ ឋឌជីថី្ល
2. ការខម្រមី្បាស់ ICT ខ រីបរីខងកនីគុណភាេសម្មារ់ការខរៀន
3. ការខម្រមី្បាស់អុនីធណិឺតោធនធានអរ់រ ំ
4. សិសេខរៀនខោយេលួនឯង នងិ ICT
5. ការខម្រមី្បាស់រខចេរវទិាខ រីបាីមំ្ទ ល់សែគរន៍សិរាវោិា ជវីៈ
6. ការខម្រមី្បាស់រខចេរវទិាខ រីបាីមំ្ទការរខម្ងៀន នងិខរៀនអាម្ស័យខលីរញ្ញា  
នងិការសិរាខរររុិះររ
7. ការគតិតារខររគណនា (Computational Thinking)ោឧរររណ៍
គរុខកាសលយ
8. ការខម្រមី្បាស់ររមវធិ ីObservicសម្មារ់ការនល់្ម្ររឹាគរុខកាសលយ



៤. ការរង្ហា ញេីម្រេន័ធម្រឹរាគរុខកាសលយ និងលទធភាេ
នាភាា រោ់រួយវទិាសាា នរណុ្ុះរណ្្ដលម្គប

 រជឈរណឌ លម្សាវម្ោវគរុខកាសលយជំនាន់ថ្មី
បានខ ីរតួនាទីោ ងសំខាន់រាុងការរខងកីនការ
ម្រឹរាគរុខកាសលយខៅរាុងសាលាជំនាន់ថ្មី

 ម្គបម្រឹរាគរុខកាសលយចំនួន ២៥ នារ់ បាន
រញ្េូ លខៅខធវីការខៅសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មី និង
វទិាសាា នរណុ្ុះរណ្្ដលម្គបរាុងឆ្ា ខំនុះ។

 ម្គបម្រឹរាគរុខកាសលយចំនួន ៣២ នារ់ខម្ាង
នឹងរណុ្ុះរណ្្ដលសម្មារ់ឆ្ា ំ ២០២១



ខែតុនលខ លនាខំៅ ល់ការវនិខិោគខលកីារម្ររឹា
គរខុកាសលយគខឺនអករខលគីរំ ូ៧០-២០-១០ 



គរំូ ៧០-២០-១០ . . .
គំរូ ៧០-២០-១០ គឺោរូររនតខ លបានទទួលយរោ ងលអកសម្មារ់ខម្រីរាុងការរណុ្ុះរណ្្ដលវោិា ជីវៈ។ គំរូ
ខនុះបាន រម្សង់ខចញេកីារម្សាវម្ោវររស់សែរ ឋអាខរររិរាុងទសវតេរឆ៍្ា ំ ៨០ ខលីម្រភេសំខាន់ៗថ្នការ
ខរៀនសូម្តររស់អារម្គរ់ម្គងខ លខោគជ័យចនួំន ២០០នារ់ ។
ការម្សាវម្ោវខៅខលីគរំខូនុះបានររខ ញីថ្ន៖
 ៧០% ថ្នការខរៀនសូម្តបានររេរីទេខិសាធន៍អនុវតតតទ ល់េលួន ខ លមានការសម្ររសម្រួលេីម្គប
ម្រឹរាគរុខកាសលយ ឬ ម្គបរងវឹរ . . .

 ២០% ថ្នការខរៀនសូម្តបានររេកីារម្បាម្ស័យទរ់ទង និងការសែការោរួយសែការ ីម្គបរងវឹរ និង
ម្គបម្រឹរាគរុខកាសលយខនេងខទៀត ខ លនតល់ការខលីរទឹរចិតត និងរតខិរលរអក។ (ឧ. សែគរន៍សិរាវោិា
ជីវៈ)

 មានខត ១០% រ ុខណ្ដណ ុះ បានខម្រម្រួលសរតាភាេវោិា ជវីៈ េីការរណតុ ុះរណ្ដត លខររម្រថ្េណី និង
ម្េឹតតិការណ៍អរ់រខំនេងៗខទៀត។
 ខសចរតសីនាោិឋ ន៖ អារម្សាវម្ោវបានសនាិោឋ នថ្ន ការររួរញ្េូលាា នូវការរណតុ ុះរណ្ដត ល ោរួយនឹងការរងវរឹ 
អាចនាខំៅរររខំណីននលតិភាេ ល់ ៨៨%  នទុយនឹង ២៣% េីការរណតុ ុះរណ្ដត លខតឯង។



 អវី ខ ល គរួ ឱ្យ រណរ ់អាររមណ៍ អំេី ការ ម្សាវ ម្ោវ ខនុះ គឺ  ថ្ន មាន ខត ១០% 
ថ្ន ការ តល ស់ រតូ រ ការ អនុវតត ររស់ម្គបរខម្ងៀនខរីតខចញេីសិកាខ សាលា ។

 ខទុះោោ ងណ្ដរខ៏ោយ ការខម្រីម្បាស់សិកាខ សាលា កាល យោយុទធ
សាស្រសតនារុំេរាុងគខម្មាងអភិវឌឍន៍ភាគខម្ចីនខៅវញិ. . .



ររមវធិីរណតុ ុះរណ្ដត លម្គបម្រឹរាគរុខកាសលយខៅរជឈរណឌ លម្សាវម្ោវ
គរុខកាសលយជំនាន់ថ្មី ម្តបវបានចងម្រងោ ងលអក ខែយីអាចមានម្រខោជន៍
សម្មារ់វទិាសាា នរណុ្ុះរណ្្ដលម្គប. . .
 ររមវធីិរណុ្ុះរណ្្ដល (៤ ម្រុររុេវោិា )

 ម្រុររុេវោិា ទី១៖ ម្ររសីលធរម៌្គបរខម្ងៀន និង 
ការម្រឹរាគរុខកាសលយ

 ម្រុររុេវោិា ទី២៖ ភាសាអងខ់គលសសម្មារក់ារ
ម្សាវម្ោវអររ់ ំ

 ម្រុររុេវោិា ទី៣៖ រខចេរវទិារាុ ងការអររ់ ំ
 ម្រុររុេវោិា ទី៤៖ ម្រេន័ធ ខនាងខាលការណ៍
គរុខកាសលយ

 ការចុុះររមសិរា
 សារណ្ដេលី
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ការខសវងររវធីិសម្មារម់្គបម្រឹរាគរុខកាសលយាមំ្ទខៅវទិាសាា ន
រណុ្ុះរណ្្ដលម្គប
NGPRC នឹងរណុ្ុះរណ្្ដលរុគាលិរម្រសួងអរ់រឱំ្យខធវីោម្គបម្រឹរាគរុខកាសលយ
ខ លមានសរតាភាេេពស់ ខ លអាចាមំ្ទ ល់វទិាសាា នរណតុ ុះរណ្ដត លម្គប។ ការ
ាមំ្ទខនុះអាចររួរញ្េូ ល៖
 ការខរលរអកររមវធីិសិរា៖ ខោយខនអករខលីររមវធីិសិរាតទ ល់ខៅ NGPRC ម្គបម្រឹរា
គរុខកាសលយអាចជយួវទិាសាា នរណុ្ុះរណ្្ដលម្គប រាុងការខរលរអករទេិខសាធន៍ររមសិរា
សម្មារ់ម្គបរខម្ងៀនអនាគត។

 រខចេរវទិារាុងការអរ់រ៖ំ ម្គបម្រឹរាគរុខកាសលយមានការយល់ ឹងេពស់អំេី ICT រាុងការអរ់រ ំ
 ូខរណា ុះេរួខគអាចជយួខរៀរចំវគាសិរាខលីខនារខនុះសម្មារ់វទិាសាា នរណុ្ុះរណ្្ដលម្គប។

 ការតារោនម្គបរខម្ងៀនរនាទ រ់ខចញខៅរខម្រីការង្ហរ៖ រជឈរណឌ ល NGPRC រចេុរបនារំេុង
តារោនម្រសិទធភាេររស់ម្គបម្រឹរាគរុខកាសលយខៅរខនលងខធវកីារររស់េរួខគ។ ររមវធីិ 
Observic សម្មារ់ការន្ល់ម្រឹរាគរុខកាសលយអាចមានម្រខោជន៍រាុងខរេងខនុះ។ 




